
Kozjanski regijski park
N A R A V A   V   D E C E M B R U

Zima je čas, ko navadna bodika, oziroma božje drevce Ilex aquifolium, postane še opaznejša. Grmi ali manjša drevesa z vednozelenimi listi in bleščeče rdečimi plodovi kar izstopajo iz jesensko zimskih barv.
Predniki so jih sadili pri svojih domačijah, še posebno ob kapelicah in križih. Nekoč tudi obvezen motiv božičnih voščilnic in del adventnih venčkov. Plodove imajo le ženska drevesa, plodeče vejice pa smemo
„nabirati“ le na gojenih grmih. V naravi rastoče bodike so zavarovane. Mnoge bodike so tudi zaradi skrbnosti ljudi postale tako velike, da so uvrščene med drevesne naravne vrednote. Eden od kriterijev je prsni
obseg debla (50 cm za bodike v naravi, 65 cm za gojene). Mnogi prebivalci na Kozjanskem so, tako kot Srečko Kukovičič na Vetrniku, lahko ponosni na svoje božje drevce.
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MALI PODKOVNJAK Rhinolophus hipposideros, eden naših najbolj pogostih
netopirjev, zimo otrpel preživi v jamah. Vsak naš obisk, osvetlitev je lahko usodna.
Začne proces prebujanja in zanj porabi hrane za deset dni zimskega spanja.

STALAKTITI v opuščenem rovu rudnika na Bohorju rastejo počasi. Voda med
pronicanjem najprej raztaplja in nato odlaga karbonat ter ustvarja novo podobo
narave. Krhke bisere skritega podzemlja.

Kalcitni slap v starem rudniškem rovu je precej trdnejši, a veliko redkejši pojav. Odsotnost
primesi v vodi je omogočila kristalen slap, ki nikoli ne presahne. Številni slapovi in slapiči na
površini pozimi občasno kažejo podobno podobo.

SLADKA KORENINICA Polypodium vulgare s svojimi zelenimi listi pozimi krasi
skalno razpoko. Temne pike na spodnji strani listov so trosovniki, v njih pa trosi.
Korenika zelo sladka, uporabna za pripravo zdravilnih napitkov. Tudi okrasna rastlina.

PINOŽA Fringilla montifringilla, sorodnica ščinkavca, k nam prileti prezimovati. V primeru zime
brez snega in obilnega obroda žira (2004, 2018) jih lahko na prenočiščih naštejemo več milijonov,
sicer le posamič v jatah ščinkavcev. Rade obiščejo tudi krmilnice s semeni sončnic.

VELIKI ZMRZLIKAR Erannis defoliaria, kot odrasel metulj leta v prvem delu zime. A
le samci, saj samice nimajo kril. Na deblih dreves čakajo mobilne samce, nase pa jih
opozarjajo z izločanjem feromona.

AJDOVSKA IGLA pri slapu Pekel naj bi bila po legendi okamenela šivanka, ki jo je tu
izgubila ajdovska deklica. Gre za dvojni dolomitni osamelec, ki je skozi tisočletja ostal,
medtem ko je okoliška, bolj vodotopna kamnina erodirala. Dostop pa je kraju primerno
„peklensko“ težaven, zato jo raje občudujmo od slapu Pekel.

ZELENA ŽOLNA Picus viridis je vrsta žolne, ki se rada zadržuje v sadovnjakih in na travnikih. Na
tleh išče mravljišča, saj so mravlje njena najbolj pomembna hrana. Od zelo podobne sive žolne
(pivke) se loči po črnini okoli oči ter oglašanju. Obe vrsti pa rabita poleg mravelj še stara drevesa,
v katera si spomladi izdolbeta gnezdilno duplo.

Ste opazili katero od teh rastlin, žuželk, netopirjev ali ptic na svojih 
travnikih, sadovnjakih ali v gozdu? Bodite ponosni na njih.

Novice iz Kozjanskega regijskega parka sledite na:
http://kozjanski-park.si/ https://www.facebook.com/Kozjanski.park/

Svoja opažanja prebivalcev narave domačega okolja lahko sporočite v 
Kozjanski park. Pomagali bomo izvedeti več o njih, pa tudi kako jih 

ohraniti za naslednja leta in generacije.

Kontakti:
kozjanski-park@kp.gov.si, 03 800 71 00,  

Facebook Kozjanski park

December je bil nekoč radodaren s snegom. Zadnjih nekaj let pa je na Kozjanskem
skoraj nemogoče doživeti „zimsko pravljico“. Dobri možje bodo svoja darila zopet
težko pripeljali s sanmi. Avtohtone rastlinske in živalske vrste prihajajo v težave, saj
sedaj lažje preživijo konkurenčne vrste, ki sicer ne prenesejo mrzle in snežene zime.


